Protokoll från Västerbottenavdelningens
styrelsemöte
Datum: 2012-03-18
Plats: Studiefrämjandet Skellefteå

§1 Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Björne förklarade mötet öppnat. Maria Kuusela går in tillfälligt som
sekreterare istället för Susanna Johansson.
§2 Fastställande av dagordning
Punkter under Övriga frågor lades till. Sedan fastställdes dagordningen.
§3 Val av protokolljusterare
Ordförande Ingrid Björne och Gunhild Björne valdes till protokolljusterare.
§4 Årsmötet
Årsmötets dagordning lästes igenom och förslag för nästa års styrelse presenterades.
Förslaget som avdelningsstyrelsen ska lämna till årsmötet var som följande:
Ledamöter som har ett år kvar var Daniel Stenborg, Susanna Johansson och Ulrika Larefalk.
De nyval som föreslogs var Daniel Brännström, Britt-Marie Nordgren och Gunhild Björne
för 2 år.
Förslag till suppleanter föreslogs Maria Kuusela och Lena Lundmark.
Förslag till ordförande föreslogs Ingrid Björne.
Förslag till nästa års revisorer föreslogs Erik Björne och Lena Persson.
§5 Valberedningen
Sektionernas styrelser får fungera som valberedning.
§6 Motionerna till fullmäktige
Motionerna lästes upp av Ingrid Björne. De skall sedan tas upp på årsmötet.
§7 Övriga frågor
1. Funktionärsmötet
Mötet diskuterade att det var avdelningens funktionärer som skall åka till
funktionärsmötet, inte sektionernas själva. De som åker är följande:
Spanielansvarig: Daniel Stenborg
Exteriöransvarig: Britt-Marie Nordgren
Viltspåransvarig: Gunhild Björne
Retrieveransvarig: Susanna Johansson
Utbildningsansvarig: Barbro Cederquist-Marklund
Ordförande: Ingrid Björne
Umeåsektionen kommer att skicka ytterligare en spanielansvarig, men avdelningen
bekostar inte detta utan Umeåsektionen själv.
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2. Provledarutbildning
Utbildningsansvarig för Norbottensektionen Therese Olofsson har tillfrågat
avdelningen om vi skulle vara intresserade av en provledarutbildning i skellefteå.
Preliminärt datum 28 april. Ingrid Björne har svarat att vi kunde vara intresserade
men mötet bestämde också att Ingrid ska kolla upp saken om provledarutbildning
närmare på funktionärsmötet.
3. Fullmäktigedelegater
Avdelningen ska skicka 1 delegat till Fullmäktigemötet. Förslag på person finns,
men inget bestämt ännu vem som åker.
§8 Nästa möte
Konstituerande möte hålls efter årsmötet 2012-03-18.
§9 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:
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________________
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